
 
 
Program Riksutbildningsdagar 2020 
 
Datum: 26-28 mars 2020 
Plats: Hotell Scandic Alvik, Stockholm 
 
Program lärare: 
 
Torsdag: 
10.00-11.00 – Registrering  
11.00-13.00 – Pivot Point för frisör-och stylistlärare (schema och info skickas ut separat från 
Pivot Point via mail) 
13.00-14.00 – Lunch  
14.00-17.00 – Pivot Point för frisör-och stylistlärare (schema och info skickas ut separat från 
Pivot Point via mail) 
17.00-19.00 - Incheckning på rummen  
19.00–20.00 – ”Mobilfria lektioner” - en föreläsning med Theo Pokorny som grundar sig på 
ett galet experiment. Vad händer med hjärnan om man är utan teknik under 3 veckor? Hur 
påverkas våra sociala relationer?  
20.00 - Middag  
 
Fredag: 
Frukost (öppen 06.30-09.30) 
09.00-12.00 – Presentation och genomgång av Pivot Points nya digitala lärplattform LAB för 
frisör-och stylistlärare och rektorer. Hur kan vi som skola använda LAB för att kvalitetssäkra 
undervisningen och öka kunskaperna hos eleverna?  
12.00-13.00 - Lunch 
13.00-15.00 – Medlemmarnas tid & Årsmöte. På medlemmarnas tid föreläser Staffan 
Westman & Anette Fogelmark från Frisörföretagarna om revideringen av gymnasieskolans 
nationella yrkesprogram samt pågående arbete för framtagande av yrkeshögskola för frisörer.  
Jörgen Edström presenterar sin bok om företagande för frisörer och Urban Academy berättar 
om sina utbildningar.  
15.00-15.30 - Fika 
15.30-17.00 – Föreläsning med Amanda Thunberg. Fortsättning och fördjupning på förra 
årets succéföreläsning. Stress, kommunikation och ledarskap i klassrummet. 
18.30-20.00 - Trendspaning och make-up på modell av Robin Werner. En av Sveriges främsta 
makeup-artister som har arbetat med b la. After Dark. Han har under många år framgångsrikt 
arbetat med inspiration och utbildning med våra skolor runt om i landet. 
20.00 – Middag  
 
 



Lördag: 
Frukost (öppen 07.00-10.30) 
7.00-10.30 – Frukost & utvärdering. Här finns möjlighet att diskutera revideringen av 
gymnasieskolans hantverksprogram samt framtagandet av yrkeshögskola för frisörer.  
12.00 - Utcheckning stänger 
Hemfärd  
 
 
 
 
 
Program rektorer:  
 
Torsdag: 
10.00-10.30 - Registrering 
10.30-13.00 - Föreläsning med Staffan Westman & Anette Fogelmark från Frisörföretagarna 
samt Skolverket ang. revidering av gymnasieskolans nationella yrkesprogram samt pågående 
arbete för framtagande av yrkeshögskola för frisörer 
13.00-14.00 – Lunch 
14.00-17.00 - Rektorsforum. Föreläsning om pågående aktionsforskningsprojekt av Karin 
Magnusson, rektor på Ängelholms Gymnasieskola. Kollegialt samarbete & workshop 
17.00-19.00 - Incheckning på rummen 
19.00-20.00 - ”Mobilfria lektioner” - en föreläsning med Theo Pokorny som grundar sig på ett 
galet experiment. Vad händer med hjärnan om man är utan teknik under 3 veckor? Hur 
påverkas våra sociala relationer?  
20.00 – Middag  
 
Fredag: 
Frukost (öppen 06.30-9.30) 
9.00-12.00 – Presentation och genomgång av Pivot Points nya digitala lärplattform LAB. Hur 
kan vi som skola använda LAB för att kvalitétsäkra undervisningen och öka kunskaperna hos 
eleverna?  
12.00-13.00 – Lunch 
13.00 – Avslut  
Vill ni rektorer stanna kvar för att lyssna på föreläsaren Amanda Thunberg kl 15.30-17.00 får 
ni gärna göra det. Amanda höll en mycket uppskattad föreläsning förra året om stress, 
kommunikation och ledarskap i klassrummet och i år får vi en intressant uppföljning. 
 
 
 
Varmt välkomna!  


